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Бекеннің балгын бапалыі̂ иіағы кдзірп Ақгоғай аупаны 
Кржамтар ауылымда отті. Осыкпа Білім аішы. алғаш 
еңБекке кдшім жасады Ол жастаһынан еңБекке де, 
моғамаық жүмысі̂ а аа Белсене араласты. Бесінші 
сыныптан Бастап. жазгы немалые кезінпе мал азығын 
палыноауға ндтысып аіырды.

Мектеп бһіргеннен келін мүғалімдср оаярлаггтын бір 
жылоықкурсты томамоап, 1941 жылы Боксн Супеков ен£ек 
жолыи мтардагы үстазоықган Бастагшы. Коп үзамаіі 
ivuipii СМүткенов атыішағы ауылоық округінің сегіз 
жылпык мектебінің оку id жонінаегі меңгерушкі оолалы. 
Осы жылоары Бекен Стеков о5лысгықмІ̂ >выл ту'* (кдзіргі 
мСарыарм самалы") газетіие макрлалар жазыл т ү р д ы .

Ие болған

директор болған жылдары ерекш е көзге 
түседі Б Супеков совет, партия органдарында 
мол тәжірибе жинакгап, 1963 жылы артта 
Крлган шаруашылыкқа директор болыл келеді 
Ол “Екибастүз" кеңшарын аз уакыттың ішіңде 
республика, одақ көлемінде алдыңгы кзтарга 
шығарады.

"Е к іб астуз" көңш ары нда жоғары  
көрсөтк іш терге  ж етіп, еңбек өнегөс ін  
көрсеткен өрендер көгттел санапады Үкіметтің 
ең жоғары наградасы Ленин орденіне ие 
болған Түймыш  Әбдіқалыков. Теміржан 
Д үйсенов, Ш әкен Ж олдасовтар  осы  V  
кеңшардың тумалары. 1967 жылы әр жүз |  
биеден 81 -ден кулын алып, аман өсірген Кдли

1941 Яылы кзраша айыңда Бекен Супекоөие “Кызыл 
ту" гаэетмңжэуалты редакторы С.Мыңбаевтың жолдаган 
нүсқау хатында бывай делвгем: ~Тілші Супеков /колдасҚа. 
Сізден "Кызыл my" редаһциясы бүгінгі manga тына маселелер 
гкөнінде материал Жазып Ж іберуді ө т ін ед і. 
Стахановшылардың ИөрнеИті Іс тәЖ ірибесі. һөИтемгі 
егіске дайындыҚ. техника Жөндеу Жұмыстары. партия, 
комсомол Қатзрының Үлы Отан соғысы кезінде өсуі Жөнінде. 
оҚд орындарынық. Кызыл мүйістердің Жүмыстары /кайлы 
үзбей /казып тұры ңы з". М іне, осы лайш а, Б .Супеков 
мүғалім ғана емес, облыстык. “Кызыл ту” (“Сарыарқз 
самальГ) газетінің жерһласті тшшіс» де болтан.

1942 жыль- 9 наурызда Бекенді әскер кдтарына алады. 
Б іл ім д і дө  қайратты  ж ас ж ігіт алгаш қы  майдан 
кдцамдарынан-ақ сурапыл шайкзстардың бел ортасынан 
табылады. O r соғыста талай рет ерен ерлікгің үлгісін

! көрсетеді.
Бірде гвардия лейтенант Б.Супековтың ротасына Курск 

I иінінің  манына барып, бекіну жөніңде буйрық беріледі.
; Ол өз жауынгерлерін жауалты іске бастап, тапсырманы 
орындауға кіріседі Мыкты бекініс жасайды

Орман іші. Айнала тып-тыныш, тек алыстан атылган 
зеңбіректің әлсіз дауысы ғана естіледі. Кенет айнала 
жангырып, жарылған снаряд үніне атылган окгың дауысы 
крсылып, кулак, түңдырады. Жау шабуылга шықкан екен. 
Бекен жауынгерлеріне душпаңды жақындатпауга буйрық 
беріп, өліспей берспейпн шайқдскз даярланады.

Алдымен фашистердн танктері көрінеді, артынша жаяу 
әскерлері шыга келеді. Қандай шабуыл болса да тойтарыс 
беруге лайықтап алды н ала бек ін іс  ж асал алган 
жауынгерлер оларды алға бастырмайды. Амалсыз жау 
кейін шегінуге мәжбүр болады.

Осындай сәттердің біріңде саяси жетекші Поляков 
Бекеңці арнайы тапсырмамөн штабқэ жумсайды. Ол қрлына 
автоматын алып, борап турған жау оғының астында 
еңбекггеп, алға жылжцды. Бір сәт денесі ауырлап, әлсіреп 
бара жаткднын сезінеді. Алайда ол бар күшін жинап, 
тапсырманы орындауга жумылдырыл, штабкр жетеді. Полк 
командир) Петров "Жарайсың, житгім, ерледің’ деп Бекенді 
бауырына басқаь кезде оқтиген Бекен өсінен таныл кдлады. 
Ол есін госпитальде бір-ак, жияды. Емделгеннен кейін 
манданта қэйтв кіреді.

1943 жылдың желтокран айы болатын. Полк командир! 
Петров Минск! кдпасын жаудан тазартудың алда турган 
жауапты міндеттерін түсіңціреді. Желтоқсанның 10-шы 
жүлдызына карет ан түні шабуылды Б.Супековтың ротасы 
бастайды. КДлага алдымен кірген олар не бір ерліктің 
үлгілерін көрсетіп, өр көше үшін бастарын кэтерге тігіп, 
шайкдсады. Бірнешс күннен кейін жау бекінісі талкрндалып, 
көп үзамай кала неміс басқыншыларынан тазартылады.

Осы шайкэста Бекен кдтты жараланады. Жау оғы оның 
төс кдлтасыңдзғы комсомол билетін тесіп, жүрепн жанап 
өткен екен. Үлкен ерлік көрсеткөн Бекен жөніңце "Отан 
үшін" газетіңде суретімен очерк жарияланып, ол "Кызыл 
Жүлдыз” орденімен маралатталады. Алайда, төрт рет 
жаракаттантан Б.Супеков сапкд кдйта крсыла алмай, сотые 
мүгедеп болып, 1944 жылы елге оралады.

Ол мүгедек екенмін деп кдрап отырмай келе кыэметке 
кіріседі. Бекен 1944 жылдың ортасынан бастап, 1983 
жыддың аяғына дейін қырық жылга жуык, үзіліссіз совет, 
партия, шаруашылық оргаңцарыңда басшылык, қьізметте 
болады. Кдй кызме гте болса да ол іске тиянақтылығымен, 
үйымдастыруші»ілык, кдбілетімен, адамдардың журепне 
жол таба білуімен ерекшеленеді. Крйтпас кдйсар жауынгер 
бейбіт өмірде де оңбектің алдыңгы шебінен табылады.

Әсіресе. ол "Екібастүз" кеңшарында он екі жыл

Кдленов С оц иалист Еңбек Ері атаңды. Елуге жуық еңбек J 
озаттары көрмелерге қдтысып, төртеуі Бүкілодақтық Хапық 
шаруашылығы көрмеанің медальдарымен маралатталды.

Бул үлмен табыс кеңшар басшысы, Үлы Отан сотьюының 
ардагері Б.Супековтың іскерлігін ің, халықты ір і табыска 
жумылдыра білуінің игі жемісі еді. Ол өзіне де, өзгеге де қртаң 
талап қрятын басшы. Оныңынта білдіруімен ауыл шаруашылығы 
экономикасын терең білу үшін семинарлар үйымдастырылып, 
ауыл шаруашылыты өнімінің өзіңдік кунын арзандатуға, өңціріс 
тиімділгін арттыруға ерекше көңіл бөлінді.

Бекен "байлықтың анасы - жер, атасы - еңбек" дейтін. 
Сондықтан жер сырын жөтік меңгермей ы ры с-береке 
келмейтінін жақсы б ілд і. О л молш ылық көзін аш удың 
агрономиялық әд істер ін  іздөст ірд і. Ж ерді қайырмасыз 
кураддармен өңдеуге ден қрйып, ауыслалы егіс жүйесін игерді. 
Нәтижесіңде дәнді-дакьілдың әр гектарынан 12-13 центнерден 
өнім алуға қрл жеткізді.

Тек өңдіріс кдна емес, кеңщар директорының назарынан 
ауыл еңбеккерлерінің әлеуметпк, турмыстық жағдайлары да 
тыс калган жоқ. Мәселөн, жайлаудагы әр июпан мен бақгашыға 
түрмысқэ колайлы үйлер салынды . Күн сайын оларга 
аетодүкеңдер барып, киім-кешек, азық-түлік кана емес, рухани 
азық - кітаптар мен газет, журналдарды да жеткізіп түрды. Ал 
кеншар орталығыңда тек кдна жаңа үйлерден түратын көшелер 
лайда болды . М ектептер, мәдени ош актар, ө н д ір істк  
ғимараттар салынды.

Б Супекоөтың бейбгт өмірдеп осы сиякты ерен еңбектері |  
еленбей калган жок, Оган "Казак ССР-нің еңбек сіңірген ауыл 
шаруашылығы кіызметкері” курметті атағы берілді. Бекен екі 
м әрте “Қүрмет Б ел гіс і", «Еңбек Қызыл Ту», «Ленин» 
ордемдерімен маралатталды.

Б .Супековты ң басш ылығымен "Екібастүз” кеңшары 
республика, одак. көлемінде бірнеше рет биік белестерден 4 
табылып, туған жердің мәртебесін көтергенде бүл үлкеи | 
жетістіктер ақындар назарына да ілікті. Меселен, жерлес 9 
ақынымыз «абдыкәрім Ыдырысов Бекен Супековке “Жүрек ? 
алғысы" деген атпен өлең арнады.

Лалам бүгін /катса да үнсіз түңғиыҚ.
Жатады еһен өн бойына нүр /киып.
БірдІ-екілі /коспар кдлған баяғы.
-Бесеуі -  дейді Бекен досым ырЖиып.
МаҚтан досым. бұл -  өсуге тұрарлыҚ.
Ертіс бойы! Саган бүгін Құмар Жұрт.
Кереметі Керекддің асҚарлап.
Канат бердің /кеңіске озып шығарлыҚ.
Бүл /кеңіс -  бар /керлесітнің /кеңісі.
Бүл -  /күрекпен байланысҚан /кең ұи/ы.
Бұл -  шаттығы бүкіл баитаҚ Отанның,
Бүл -  ересен ерлік толы ел күші.
МаҚтан досым. /келпін Жеңіс /келіне.
Ие болдың абырой. атаҚ. сенімге.
Бүгінгі алғыс арналады бір саған.
Батыр түлғаң түрар /күрек төрінде. - дейді ақын.
Иә, Б.Супеков согыста да. бейбгт өмірде де осындай биіктен 

табылып, жүрекгердің төрінен орын алып өтті. Дүниеден оэганына 
он жыл болса да оны білетіңцер ешқашан умытпақ емес. 
Өнегелі еңбек жолы жас үрпаққа тағылым болыл мәңгілік кала 
берме к.

Баідят ВАҺМУРАТҮЛЫ.


